
TAULA RODONA “ ESCOLA I PANDÈMIA 

La  idea de fer un acte amb el format de Taula Rodona  va sorgir de Coordinació de 

grups de Rella que van creure  que podria ser interessant  conèixer de primera mà com 

els centres educatius van viure i gestionar  la seva tasca amb la irrupció inesperada del 

coronavirus. A tal efecte es va demanar la col·laboració de docents  en  centres dels 

diferents nivells educatius i de diferent tipologia. 

Així, doncs ,el dia 2 de desembre va tenir lloc a la sala d’actes de Rosa Sensat  aquest  

acte amb la participació d’en Jordi  Aumedes,  de l’Escola Sant Miquel de Miralcamp 

(escola rural); de l’Elisenda Roda, de l’Escola Mestre Morera; de l’Imma Homar de 

l’escola bressol  El Tramvia Blau i d’en Sergi  Gascon de l’IES Montserrat de Barcelona, 

coordinats per en Jordi  Puche  de l’Equip Coordinador de la FMRP. 

Els mestres jubilats que hem deixat el contacte amb les escoles sovint vivim en 

l’enyorança dels temps passats  i, en  el nostre interior i també en converses amb 

altres mestres jubilats, ens envolta la sospita  que l’escola d’avui ha canviat molt, que 

no és com era i que una mica s’ha perdut l’esperit  compromès i combatiu de quan 

nosaltres exercíem. 

Per la meva part, he de dir que així que anava  escoltant els ponents  aquella sospita 

s’anava diluint  i,  amb gran satisfacció personal i crec que també de tots els assistents, 

se’m va fer present una altra realitat, la dels temps presents, adonant-me que l’escola 

encara és viva i que ha sabut  afrontar amb molta creativitat , entrega i esforç  el repte 

que se’ls ha presentat amb la Covid . I que la concepció de l’escola com una suma de 

relacions entre mestres, alumnes, famílies i entorn (poble, barri, ciutat) necessita una 

dinàmica que només pot aconseguir els seus objectius  amb molta organització i amb 

claustres  estables i el més compenetrats possible, generant confiança i seguretat i 

sempre disposats a escoltar i posar-se al lloc de l’altre. 

Al meu parer, ha estat un acte molt reconfortant i els  assistents  l’hem gaudit d’allò 

més. Llàstima que no hàgim estat més socis a gaudir-lo !  

Cinto Babot 


